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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 «پاسخ به برخی از شبهات کرونا و مسجد»

 :اول شبهه

ها باید به خانه خدا پناه برد؟! پس چرا   جد خانه خدا است و در مشکالت و سختیمسمگر این نیست که 

ی های خدا بسته شده و از خدا هم کاری ساخته نیست تا بندگان مؤمنش را از خطر بیمار خانه هایباکنون در

 کرونا نجات دهد؟!

 :پاسخ

عبادت و برای دست مؤمنان ساخته شده و محلی مکانی است که به  ،خدا به معنای خانه« بیت اهلل»  .1

عبادت، محلی برای پیوندهای  جد در دیدگاه اسالمی عالوه بر مکان. مساست وندمالقات معنوی با خدا

البته مسجد  1است.های پرشمار دیگری  و سودمندیامت اسالمی  اجتماعی مؤمنان و تحکیم و انسجام

 از و نیازها به آنجا رفته و با خدا به ر توانند در مشکالت و سختی یی است که مؤمنان میترین جا مهم

گاه مؤمنان است و  مسجد تنها پناه امر به این معنا نیست کهاین پرداخته و از او کمک بخواهند؛ اما 

راهکار حل و نیز به این معنا نیست که  به مسجد پناه برند ها یدر همه مشکالت و نیازمندمؤمنان باید 

یده و برای رفتن به مسجد است. خداوند حکیم جهان را بر اساس نظام احسن آفر ،ه مشکالتهم

ن و حرکت بر اساس آ هایی قرار داده است. شناخت جهان و نظام حاکم بر ای علت یا علت هرپدیده

بنابر این  خدا است.و پناه بردن به های پرستش  خود یکی از جلوه تکوینی خداوند، اراده و ربوبیت

ترین مکان برای حل مشکالت معنوی است، بیمارستان محل درمان دردهای  همانگونه که مسجد مهم

ای فکری و مراکز مشاوره محل درمان دردهجسمی، مدرسه و دانشگاه محل درمان درد جهل و نادانی، 

ورده های خود پدید آ لهام الهی برای رفع نیازمندینهادی که بشر به ا، هرقیبه همین طرو ...  ،روانی

ن برای رفع نیازهایش تجلی اطاعت و کرنش الهام الهی بوده و پناه بردن به آ است، بر اساس فطرت و

  است.در برابر ربوبیت خداوند 

ا اراده و تدبیر خداوند همه امور عالم بو بر اساس دالئل محکم عقلی و وحیانی به اعتقاد مؤمنان   .2

های خرد و  پدیدهگیرد و هیچ اتفاق  کوچک و بزرگی از قدرت و اراده او بیرون نیست. همه  صورت می
                                                 

 یَزِیدَ عَنْ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَى عَنْأَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ 1 .

مَسَاجِدِ أَصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِی اللَّهِ أَوْ کَانَ یَقُولُ مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْ»أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ 

قمّى، صدوق، « )أَوْ حَیَاءًمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ یَتْرُكُ ذَنْباً خَشْیَةً عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَةً مُحْکَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ کَلِمَةً تَرْدَعُهُ عَنْ رَدًى أَوْ یَسْمَعُ کَلِ

 (ق  ه 1041ایران، دوم،  -محمّد بن على بن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال، در یک جلد، دار الشریف الرضی للنشر، قم 
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نچه در محدوده علم و ا علل معنوی و فرامادی هم دارد. آهای مادی، علت ی عالوه بر علتکالن جهان 

ما علم و عقل و قدرت محدود انسان ا ،برخی از علل مادی است شناخت و تسخیرقدرت انسان است، 

کنند که  م میهای مادی و معنوی است. از این رو عقل و دین حک بر همه علت مانع از شناخت و تسلط

علل مادی و معنوی ناشناخته هم توجه کند.  ، بهشناخته شده مداد از علل مادیِانسان باید عالوه بر است

های دنیایی، نه تنها  در حل مشکالت مادی و رفع نیازیی خواستن از خداوند ین سبب دعا و یاربه هم

  واجبی است.امر معقولی است، بلکه امر الزم و 

های  ها و روش حل مشکالت و رفع نیازهای مادی و معنوی انسان بر شناخت علتبدون شک   .3

هم علم و دین هرگز رقیب  کند. عقل، صحیحی متوقف است که عقل، علم و دین برای انسان تبیین می

اند. عقل، علم و وحی هرسه آفریده خدا  هایی برای شناخت حقایق مکمل یکدیگر و راهاند، بلکه  نیست

در هنگام پدیدآمدن مشکالت و  هرسه توصیه فرموده است.پیروی از است و خداوند بندگانش را به 

تاریخ  یاری طلبید.بایست از عقل و علم هم  رد، میها همانگونه که باید به دین و معنویت پناه ب سختی

اند، از حل بسیاری از  بشر به خوبی گواه است که عقل و علم تجربی، با همه خدماتی که به انسان کرده

انحصار راه حل مشکالت زندگی به عقل و  مشکالت و رفع بسیاری از نیازهای او ناتوان بوده و هستند.

 ست.باطل اپرستی  پرستی و علم عقل، همان علم

مساجد به معنای بسته شدن درهای معنویت نیست. همه جای زمین عبادتگاه خدا است؛ بستن درهای   .0

تواند در همه لحظات با خداوند ارتباط  انسان میها برای عبادت خدا است و  همه زمانهمانگونه که 

اگر بر اساس عقل و علم، حضور در مسجد در زمان خاصی صحیح نباشد بنابر این معنوی داشته باشد. 

بر اساس حکم دین، برای دیگران ایجاد کند، رفتن به مسجد  یو مشکالتانجامیده شیوع بیماری  و به

 بخشی ی که ایمنیچیزو هر زیرا مسجد باید محل ایمنی برای بندگان خدا باشد 1حرام و گناه است؛

مش و آرا یمنید مسجدالحرام و همه مساجد را محل اهم زند، گناه و ممنوع است. خداونمسجد را بر

الزم است . بستن درهای مساجد، در شرایط خاص، برای حفظ ایمنی مردم 2برای مؤمنان خواسته است

و  كبردن به خدا است؛ همچنین مساجد باید پا دا منافاتی ندارد، بلکه عین پناهبردن به خ و نه تنها با پناه

                                                 

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ  األمالی للصدوق ابْنُ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ. 1

مْ عَنْهَا وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ کَرِهَ أَنْ یُکَلِّمَ الرَّجُلُ إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیُّهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُ  أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص

بیروت،  -یروت( ب -مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوار )ط . )مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

 (.ق 1043چاپ: دوم، 

 .  121بقره: ...« ت مثابه للناس و امنا یواذ جعلنا الب»؛ 79آل عمران: ...« ن ... و من دخله کان آمنا یللعالم یببکه مبارکا و هد یت وضع للناس للذیان اول ب». 2
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رت ابراهیم فرمان می دهد به حض خداوند در قرآن کریم در دو آیه صریحا .پیراسته از هرآلودگی باشد

    1. که خانه مرا برای حضور نمارگزاران پاکیزه کن

ای علتی دارد و هرعلتی  معلولی است. در این نظام، هرپدیده –مادی، جهانی مبتنی بر نظام علت  جهان .1

ها و اموری که هرچند در ذات  بر این اساس وجود شرور، )یعنی پدیدهآورد.  معلولی را به وجود می

تواند برای بشر مشکالتی را ایجاد کند(، ضروری است. ماهیت عالم ماده مقتضی  د خیر است ولی میخو

آفرینش انسان در دل این جهان یابد.  وجود برخی از شرور است و اساسا بدون این شرور تحقق نمی

تاریخ است. شدن عقل و روح آدمی  و کامل پرتالطم و آمیخته با شرّها و خیرها برای تربیت استعدادها

شدن  انسان در اثر مواجهاخالقی  –شد عقالنی، رشد علمی و حتی رشد معنوی ر دهد که بشر گواهی می

ها در هنگام روبه رو  بنابر این وظیفه انسانبوده است.  انسان یها، نیازها و آرزوها با مشکالت، سختی

ها  شدن بر نابسامانی رای چیرهپناه بردن به عقل، علم و معنویت و تالش ب ،شدن با مشکالت و شرور

غلبه کند.  تآن مشکالبرخی از کند، حتی اگر نتواند بر  تر می ین امر انسان را رشد داده و کاملاست. ا

شود. نبود  ها شکوفا می بسیاری از استعدادهای عقلی، اخالقی و معنوی انسان در دل همین فراز و نشیب

مکن هم بلکه اگر م ،ها، نه تنها ممکن نیست انسانود خبدون دخالت آن،  هنگاممشکالت یا رفع زود

و از این رو خالف مشیت الهی است. از این رو انتظار استجابت ها سودمند نیست  باشد، برای انسان

نادرست و غیرعقالنی  یانتظار چه توسط دعا و چه توسط علم و عقل، همه دعاها و رفع همه مشکالت

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ك باهلل ... و یت ان ال تشرم مکان البیو اذ بوأنا البراه»و  121بقره: «و الرکع السجود نین و العاکفیللطاعف یتیل ان طهرا بیم واسماعیابراه یعهدنا ال و... ». 1

 .21حج: « السجود ن و الرکعین و القائمیللطائف یتیطهر ب
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 دوم: شبهه

إِذَا نَزَلَتِ الْعَاهَاتُ وَ الْآفَاتُ عُوفِیَ أَهْلُ  »نقل شده آمده است که  وآله هیاهلل عل یصل یتی که از پیامبر اسالمدر روا 

 اهل مساجد در عافیت خواهند بود! ها فروریزد، ها( بر انسان هرگاه آفات و عاهات )بیماری: 1«الْمَسَاجِدِ

اید؟ چرا بسیاری از کسانی  ز ترس سرایت بیماری بستهاگر این روایت صحیح است، چرا مساجد را ا

 اند؟ ، خود به این بیماری گرفتار شدهمی باشندکه اهل مساجد

 پاسخ:

از معصوم و دوم بررسی داللت آن بر  فهم حدیث بر دو امر اساسی متوقف است: یکی اثبات صدور آن .1

ه این روایت تنها در کتاب مشخص شد کجستجو در منابع معتبر و کهن حدیثی شیعه، با مقصود. 

آمده است. کتاب و  ،یسته در قرن چهارم هجری، زالجعفریات، تألیف محمد بن محمد بن اشعث کوفی

 به طور جدی برخی از علمای معاصر ولی ؛بوده است از قدما مؤلف آن، هردو مورد اعتماد عالمان شیعه

 توان چندان به قوت آن اتکا نمود. ؛ لذا نمی3آن را رد کرده اند یا و 2در سند آن تشکیک کرده

گیرد: یکی  میانجام  دو مرحلهمرحله دوم پژوهش، که مرحله فهم و داللت روایت است، خود در  .2

با توجه  ،بررسی مفاد حدیثآیات و روایات و دوم حدیث بدون توجه به دیگر بررسی و تحلیل مفاد 

ی که احکام مسجد را نیز در بر تر مده در موضوع مسجد یا موضوعات عابه آیات و روایات واردش

 گیرد. می

اهل »، «عوفی»، «العاهات»، «اآلفات» :شناسی آن الزم است که مفهوم دارد واژه کلیدیاین حدیث چند  .3

 کند؛ ن را ناقص یا بیمار میآبه معنای آسیبی است که به کشت و دام وارد شده و  «اآلفه». «المساجد

فعل مجهول « یَوفِعُ»؛ شود ا بیماری است که به کشت یا دام وارد میدر لغت به معنای آسیب ی «العاهه»

یز که در مورد بالها به یافتن یک چ و پایان رفتن از بینبه معنای  ،«عَفَی»از ریشه واژگانی باب افعال 

اند که در  کسانی« اهل المساجد» است.  پایان یافتن یا مصون ماندن از آن و صحت کامل از آنمعنای 

 اند. برای عبادت رفت و آمد دارند و به این امر شناخته شدهمسجد 

ها فرو ریزد، اهل مساجد در صحت و عافیت  این سخن این است که وقتی بالها و بیماری ظاهرمعنای  .0

                                                 

قَالَ رَسُولُ  ،قَالَ علیه السالم أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ.  1

 (ران، چاپ: اول، بى تاته -عثیات( ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )األش) إِذَا نَزَلَتِ الْعَاهَاتُ وَ الْآفَاتُ عُوفِیَ أَهْلُ الْمَسَاجِدِ.   وآله هیاهلل عل یصل اللَّهِ

 .0، 1. مکارم شیرازی، ناصر؛ کتاب النکاح، چاپ اول، ج 2

 .1. خویی، ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، قم: مکتبه الداوری، چاپ اول، ج 3
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اوال به مناسبت حکم )عافیت( و موضوع )نزول بال و بایست توجه کرد که  در این راستا میخواهند بود. 

اخالقی، اجتماعی و معنوی  های یو بیمار هاال، بها و بیماری هامنظور از بالسد ر به نظر میبیماری( 

از  گاهیو آ اهل مساجد به سبب اتصال به خدا ،ی اجتماعی پدیدار شودو بالها ها نهفت؛ یعنی وقتی باشد

نس و چراکه مساجد مکان ا در امان خواهند بود؛ها  فتنهن از آ ،ندگیراه صحیح زپیمودن و حقایق دینی 

های جسمی؛  معنوی است، نه محل درمان بیماری های موختن مسائل دینی و ارزشخدا و آ اتصال به

تواند از آن  و معنویت اصیل می های جسمی هم ریشه روحی و روانی دارد هرچند بسیاری از بیماری

 پیشگیری کند.

تر در  اما در نصوص دینی بیش هردو، به کار رفته، ،سالمتی جسم و روحمعنای اگرچه در  «عافیت»ثانیا  

های  معنای سخن این است که وقتی فتنه ،سالمتی دین و ایمان به کار رفته است. بر این اساس

ل مساجد به سبب ارتباط مداوم و گردان کند، اهراه و سرماز مردم را گبارد و بسیاری کننده فرو  اهگمر

 دیک با دین و عالمان دینی از گمراهی مصون مانند.نز

به این  صلی اهلل علیه وآلهسخن منسوب به پیامبرهای جسمی باشد،  ثالثا حتی اگر منظور از آفات و عاهات، بیماری 

در امان خواهند بود باز هم  ،حتی اگر اصول بهداشتی را رعایت نکنند اهل مساجد معنا نیست که

و نیز به این معنا نیست که اگر عقل و تجربه صحیح به وعوامل طبیعی وغیرآن بر اهل مسجد اثر ندارد 

این روایت  های مساجد باز باشد!بکند، همچنان باید در میموقت مساجد حکم  ومحدود نمودن تعطیلی

 یقینا بر چنین لوازمی داللت ندارد.

های  توصیه2 1.اند علم دوست و عقل محور است و مؤمنان موظف به پیروی از علم و عقل یالم دیناس 

از احکام طالیی اسالم و بهداشت جسمی و روحی رعایت پاکی و متعدد و وضع قوانین مختلف برای 

 .استروش عملی پیشوایان دین بوده 

تنا به امور بهداشتی و آراستگی ظاهری و باطنی اع اندیگر مردم از بیش ،با انگیزه ایمانی ،مؤمنانمسلما  

بخش  است. ها ها و عوامل در امان ماندن از بیماری از زمینهخود  ،توجه به پاکیزگی کنند و همین می

                                                 

 .(31)اسراء: ...« ما لیس لک به علم والتقف . » 1

مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ ثَنِی عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَخْبَرَنَا  أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّ.  2

مَا خَلَقْتُ خَلْقاً اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ  ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی    رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ

 -اإلسالمیة(  -کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی )ط . )كَ أَنْهَى وَ إِیَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاكَ أُثِیبُهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِیَّاكَ آمُرُ وَ إِیَّا

 (ق 1049تهران، چاپ: چهارم، 
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مربوط است و مؤمنان به مراعات طهارت و دوری از پلیدی  1سترگی از احکام فقهی به موضوع طهارت

 اند. ظاهر و باطن موظف شده

دهد  را به دست می در کنار دیگر آیات و روایات این معنا وآله هیاهلل عل یصل بررسی مفاد روایت منسوب به پیامبر

و  3پاکیزگی مساجدو خداوند صریحا به رعایت 2اند که اوال اهل مساجد، اهل پاکیزگی و آراستگی

نگام حضور در مسجد فرمان داده است؛ به همین سبب اگر ، خصوصا ه0منانمؤطهارت ظاهری و باطنی 

کند، حق حضور در مسجد را  یکه محیط مسجد را آلوده م ،فرد یا افرادی به بیماری عفونی مبتال باشند

  1حرام خواهد بود.در مسجد نداشته و حضورشان 

ضدعفونی کردن  ،مین سببههای ظاهری از واجبات فوری است و به  ثانیا تطهیر مسجد از پلیدی

ایت بهداشت و آراستگی از آداب واجب و همچنانکه پاکیزگی و رع1؛ها واجب است از آلودگیمسجد 

 های اولیای دین است. و حرم مستحب حضور در مساجد

 واجب و خود وبر مؤمنان حفظ جان خود و دیگران  ،نجا که بر اساس حکم عقل و دینثالثا از آ 

 برای پیشگیری ،اگر بنابر نظر متخصصان 9دیگران را در معرض بیماری و نابودی قرار دادن حرام است،

نه تنها ممنوع ، بستن درهای مساجد باشدحضور افراد در مساجد الزم  ازاز مرگ و بیماری، جلوگیری 

کاهد، بلکه خود  اهمیت مسجد نمیاین امر هرگز از قداست و  و 8خواهد بودشرعی واجب نیست، بلکه 

رابعا توجه به این نکته مهم است که معموال  نشان دارد.اهمیت و قداست مسجد در نظر شرع مطهر از 

های جسمی و مادی، پیامدهای فکری، اعتقادی و  ها و بالهای اجتماعی عالوه بر خسارت بیماری
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مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ »اللَّهِ ع قَالَ  مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ.  0

خَرَ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِینَ فِی الظُّلُمَاتِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی أَلَا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ کَرَامَةَ الزَّائِرِ وَ فِی حَدِیثٍ آ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَى

 -د بن على بن بابویه، ثواب األعمال و عقاب األعمال، در یک جلد، دار الشریف الرضی للنشر، قم قمّى، صدوق، محمّ« )بِالنُّورِ السَّاطِعِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

 (ق  ه 1041ایران، دوم، 

رٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ انَ بْنِ جَعْفَاألمالی للصدوق ابْنُ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَ.  1

إِلَى أَنْ  إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیُّهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا وَ سَاقَ الْحَدِیثَ  بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص

الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ. )مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، قَالَ کَرِهَ أَنْ یُکَلِّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ 

 ق(. 1043بیروت، چاپ: دوم،  -بیروت(  -بحار األنوار )ط 
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در اعتقادات خود تردید کنند یا به از مردم  بسیاریممکن است ای هم دارد؛ آنچنانکه  اخالقی گسترده

شوند. بر اساس این  رفتارهای غیراخالقی آلوده گردند یا دست کم گرفتار ناامیدی، اضطراب و آشفتگی

از چنان پیامدهایی در امان خواهند  ،رتباط مداوم و عمیق با خداوندپیامبر، اهل مساجد به سبب اسخن 

   بود!

د، منظور غالب افرادی است که ان چنین و چنان« اهل مساجد» شود گفته میمثال نکته پایانی اینکه وقتی  .1

ابر این نباین شیوه در عرف عقال رایج است. تک تک افراد و سخن گفتن به  چنین وصفی دارند، نه

غالب اهل مساجد در امان و عافیت خواهند  ،سخن مورد بحث این است که در بالهای فراگیر معنای

      ار آیند!بود؛ هرچند ممکن است برخی از آنان نیز به آن بالها گرفت
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